
Van: PR commissie fanfare St. Nicasius prfanfareheeze@gmail.com
Onderwerp: @Toeterke april 2020

Datum: 7 april 2020 om 09:51
Aan: secretariaat@fanfareheeze.nl

Vanuit het bestuur
Een bizarre wereld...

                                                       waarin we op dit moment leven.
Ik hoop in de eerste plaats dat u nog steeds gezond bent. Dat wens ik ook al uw naasten toe.

Helaas hebben we als bestuur moeten besluiten dat we als vereniging niet kunnen doen wat we
gewoon zijn te doen: bijeenkomen en met veel plezier muziek maken. Of ons voorbereiden op
mooie activiteiten. Het Corona-virus houdt ons allemaal gevangen.

Als ik dit schrijf staan we aan de vooravond van nieuwe maatregelen die onze regering zal
afkondigen. Het zal vermoedelijk geen verlichting van de huidige maatregelen opleveren.
Dat betekent dat we mogelijk nog langer in deze impasse moeten verblijven. Het bestuur zal de
richtlijnen van de regering en het RIVM nauwkeurig opvolgen. Wij willen geen enkel risico nemen
en ook onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Wij rekenen op uw begrip. Mocht het
bericht komen dat de huidige maatregelen worden versoepeld en we weer terecht kunnen in het
Perron, zullen wij u daar direct van op de hoogte brengen via Whatsapp en e-mail.

Maar deze situatie maakt mensen ook creatief. Velen hebben een flinke stap gemaakt in de digitale
wereld om toch met elkaar in contact te blijven. Hieruit zijn fantastische initiatieven ontstaan. Een
prachtig voorbeeld is het Rotterdams Philharmonisch  Orkest dat vanuit thuis een imposante

compositie maakt van een stuk uit de 9e symfonie van Beethoven (Ode an die Freude). Maar ook
het Rick heeft alle lessen digitaal aangeboden aan onze leerlingen. Marcel Heijnen is er volop mee
aan het experimenten. En dinsdagavond 31 maart starten voor secties van het blaasorkest heuse
repetities op afstand via de app Zoom! Echt geweldig dat iedereen zich zo inspant om door te gaan
met de goede dingen!! Dank aan een ieder die zich hier voor inzet.

Als bestuur zullen wij u zo goed mogelijk op de hoogte houden van belangrijke ontwikkelingen,
maar u niet overbodig lastig vallen. Wij gebruiken daarvoor de genoemde kanalen. In de eerste
reguliere bijeenkomst van de vereniging zullen wij u in detail bijpraten, mogelijk via een ALV. Mocht
u echter met vragen zitten schroom dan niet om een van ons te benaderen.



Dus houd vol in dit bizarre isolement. Ben zuinig op elkaar en hopelijk tot een snel samenzijn.
 
Uw bezorgde voorzitter.

Verjaardagen
De verjaardagen voor de maand april:

1-4 Iris Dillen
3-4 Britt Swinkels
6-4 Tineke de Vries
12-4 Sven van de Broek
13-4 Karin de Visser
19-4 Yfke Gielen
19-4 Stijn van Lierop
19-4 Lies Verbeek
 

En voor de maand mei:

2-5 Anja Swinkels
5-5 Joris van Wagtendonk
7-5 Frank Luijten
7-5 Heidi Snoeijen
10-5 Hilde van Hoek
12-5 Maarten van de Velden
18-5 Annemieke van Lierop
22-5 Gijs Schalkwijk
28-5 Jelle Geraets
28-5 Nathalie Maas
 

Thuiswerken is dus ook thuisrepetitie
Heel Nederland zit net als de rest van de wereld op dit moment in de greep van het Coronavirus.
Natuurlijk leidt dit tot veel ellende. Ik hoop dat iedereen binnen onze club daar geen of weinig ervaringen mee heeft.
Zo ja, dan heel veel sterkte hiermee.
Maar het leidt ook tot veel nieuwe initiatieven. Van mooie tot nuttige tot hilarische pogingen om de intelligente
lockdown tot een goed einde te brengen.

En ja, als je werk het toelaat moet je thuis werken. Nu heb ik daar al veel ervaring mee want Arianne vindt dat mijn
werk het altijd al toelaat om thuis te werken, bv stofzuigen, afwassen, grasmaaien, hond uitlaten, stoepvegen etc.
Niks nieuws onder de zon voor mij dus, alleen nu gaat mijn werkgever die tijd ook nog opeisen. Het moet niet
gekker worden.

Maar ik ben natuurlijk niet de enige. Zo moet onze dirigent ook thuis werken. En als hij thuis werkt dan………ja dan
volgen wij dus ook.
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Maar effe serieus. Ik vindt het een heel leuk initiatief. Vooral om iedereen weer eens te zien en te horen. Repeteren
zouden we anders thuis uiteraard toch wel doen…. maar nu werd het toch een leuke invulling van de
dinsdagavond.

Ik weet niet hoe het met de andere groepen ging maar de saxen vonden het volgens mij allemaal heel geslaagd.
Ik ga er maar even vanuit dat we hier voorlopig mee doorgaan.  Wie weet lukt het ook nog om het leuke idee van
John ,om gezamenlijk Heeze, Parel van Brabant op te nemen, voor mekaar te krijgen. Dat zou toch een mooie
positieve fanfare activiteit zijn in deze tijd.

Voor iedereen veel gezondheid en tot later, digitaal of fysiek.
EB

Activiteiten

Helaas hebben we alle activiteiten vanaf medio maart moeten afzeggen in verband met de maatregelen die
genomen zijn om het Coronavirus te bestrijden.
Dit geldt in ieder geval tot eind juni en waarschijnlijk tot aan de vakantie (juli 2020). Dus afspreken.nl is leeg voor
iedereen tot aan de zomervakantie en ook op de website zijn alle activiteiten tot aan de zomervakantie eruit
gehaald.
 
Onze agenda ziet er dan ook leeg uit, jammer natuurlijk, maar zorgen voor een goede gezondheid is belangrijker.
 
Sterkte allemaal.
 

Meer informatie over activiteiten? Klik hier!
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Oproep aan de leden
Bij diverse commissies zoeken we nog/weer nieuwe leden om de commissies aan te vullen. Denk alvast eens na in
welke commissie(s) jij een bijdrage zou kunnen en willen leveren. Geef je op via de mail
secretariaat@fanfareheeze.nl of tijdens de ALV.
Jullie enthousiaste inzet is hierbij hard nodig, zo kunnen we elkaar afwisselen en blijft het voor iedereen “leuk”.
 
De commissies zijn:
- Jeugdcommissie
- Lotto-commissie
- Sponsor-commissie
- PR-commissie
- Commissie Nieuwjaarsconcert
- Commissie uitwisselingsconcerten
- Kledingcommissie
- Sociale commissie
- Commissie concert op locatie
- Feestcommissie
- Commissie themaconcert orkest
- Commissie 100-jarig bestaan
 
De mailbox loopt nog niet vol van enthousiaste leden die zich aanmelden, vandaar nogmaals deze oproep. Zorg dat
de commissies kunnen blijven bestaan en dat we activiteiten kunnen blijven organiseren. Dus als we allemaal een
steentje bijdrage moet dat lukken.

 

SponsorKliks

Dankzij al jullie internetaankopen via SponsorKliks zijn we inmiddels over de grens van € 300,- spaartegoed
gegaan. Op site van SponsorKliks.com kun je al de deelnemende bedrijven vinden, met hun bijbehorende
provisies.
Bijvoorbeeld reizen levert erg veel commissie op en is ook nog eens leuk om te doen. Als je bij Expedia je hotel
boekt ontvangt Fanfare Heeze maar liefst 8,25% van je boeking!!! Maar ook andere bookingssites leveren een
mooie provisie op. De bestedingsbedragen zijn immers vaak relatief hoog, hetgeen eenvoudig een leuke provisie
scoort.
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Wil je onze vereniging/stichting ook GRATIS sponsoren? Zorg er dan voor dat u voortaan uw online aankopen doet
via de SponsorKlikspagina van onze club. Voor u wellicht een kleine moeite, voor onze vereniging directe
inkomsten. Stelt u zich eens voor wanneer alle leden en vrienden van de fanfare dit zouden doen? Vertel dit
daarom door aan andere mensen die onze vereniging een warm hart toedragen.

Wij zijn als Fanfare Sint Nicasius Heeze aangemeld op de site van SponsorKliks. Hierdoor kan iedereen die onze
vereniging een warm hart toedraagt ons GRATIS sponsoren. Hoe doe je dat?

- Ga de volgende keer dat je iets online wilt kopen eerst naar SponsorKliks (via deze link)
- Op de website staat een banner van SponsorKliks. Door op deze banner te klikken verschijnt een overzicht van
tientallen webwinkels, waaronder Bol.com, Coolblue en Zalando. Elke aankoop bij een van deze bedrijven levert
onze vereniging een commissie op terwijl je zelf dezelfde prijs betaalt, het kost dus niets extra.
- Doe hetzelfde als je uit eten gaat of een pizza wilt laten bezorgen. Via sponsordoel “Fanfare Sint Nicasius Heeze”
kun je terecht bij 4.500 restaurants waarbij elke bestelling of reservering geld oplevert voor onze vereniging.

Hoe werkt het? Heel simpel. Webwinkels betalen een commissie voor elke bestelling die via SponsorKliks wordt
gedaan. 75% van deze commissie storten zij op de bankrekening van onze vereniging.

Afspreken.nl

Het blijft belangrijk belangrijk dat aan- en afwezigheid van onze leden goed in beeld blijft, daarom een reminder om
de activiteiten op Afspreken.nl tijdig in te vullen. Hieronder een reminder van vorige maand:

Als bestuur hebben we besloten om op een andere manier de aan- en afwezigheid van onze leden bij activiteiten in
beeld te brengen. Er zijn drie aparte groepen aangemaakt, namelijk de jeugd, de slagwerkgroep en het orkest. Dit
is met name voor het secretariaat, maar ook voor de drie groepen en dirigenten, overzichtelijker en jullie worden
minder belast met mailtjes. Dus voor jullie, maar zeker ook voor het secretariaat, tijdbesparend. 

Wat verlangen we van jullie: 

Dat je je aan- of afwezigheid zo snel mogelijk invult; 

Dat je je aan de gemaakte afspraak (toezegging) houdt.  
Dus alleen bij onvoorziene bijzondere omstandigheden een aanmelding alsnog afmelden;  

Dat je je realiseert dat we een team zijn waar jouw aanwezigheid belangrijk is en waar op je gerekend
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wordt; 

Dat als je in eerste instantie een ‘?’ hebt ingevuld, je die zo snel mogelijk wijzigt in een aan- of afmelding of
even aangeeft waarom het voorlopig een ‘?’ blijft, zodat wij als vereniging actie kunnen ondernemen omdat
er bijvoorbeeld een invaller geregeld moet worden of juist niet.  
Natuurlijk snappen we dat niet iedereen altijd weet wanneer hij/zij aanwezig kan zijn, maar graag ook jullie
begrip dat wij als vereniging wel een planning moeten maken en afspraken hebben gemaakt met jullie (de
leden en dirigenten) die we zo goed mogelijk na willen komen. En dat kan alleen met jullie medewerking en
inzet.  

Voor de ‘afspreken.nl’ -afspraken bedank ik, als secretariaat, in ieder geval al iedereen voor het invullen ervan en
hoop ik dat de meeste ‘?’ in “ ✔” kunnen worden gewijzigd en dat ook de laatste leden hun aan- en afwezigheid nog
invullen. 

Our mailing address is:

Fanfare St. Nicasius
secretariaat@fanfareheeze.nl

Bankrekening Rabobank: IBAN: NL61RABO 0120304759
 

Voorkeuren aanpassen of uitschrijven voor de nieuwsbrief?
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